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1. Mitä on suomalainen animefandom?
2. Miksi fandom kaipaa itsetarkastelua?
3. Mistä suomianimefandom koostuu?
4. Mikä kuuluu animefandomiin?
5. Mitä fandomin hyväksi on tehty?
6. Päästetään panelistit irti!



1. Suomalainen animefandom?
� Fandom: ”is a term used to refer to a subculture 

composed of fans characterized by a feeling of 
sympathy and camaraderie with others who share a 
common interest.” [Wikipedia]



1. Suomalainen animefandom?
� Fandom: ”is a term used to refer to a subculture 

composed of fans characterized by a feeling of 
sympathy and camaraderie with others who share a 
common interest.” [Wikipedia]

� Fandom ei välttämättä tarkoita organisoitua, 
toisensa tuntevaa harrastajajoukkoa, vaan koko
harrastajakuntaa. 



1. Suomalainen animefandom?
� Fandom: ”is a term used to refer to a subculture 

composed of fans characterized by a feeling of 
sympathy and camaraderie with others who share a 
common interest.” [Wikipedia]

� Fandom ei välttämättä tarkoita organisoitua, 
toisensa tuntevaa harrastajajoukkoa, vaan koko
harrastajakuntaa. 

� Suomalainen animefandom tarkoittaa siis kaikkia 
suomalaisia harrastajia, jotka kokevat 
harrastavansa animea ja mangaa
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� Halutaanko todella palvella koko fandomia vai niitä, 
joilla on samanlaiset kiinnostukset?

� For fans, by fans! 
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� Animen katsominen ja siitä keskustelu!
� Mangan lukeminen ja siitä keskustelu!
� Cosplay ja animemusiikkivideot...?
� Japsipelit? Japanilaiset live-

elokuvat/sarjat?
� Nettifoorumit ja niiden kulttuuri, meemit? 

(Milhouse is not a meme.)
� J-rock/j-pop?
� ”Erilaiset nuoret”?



Animefandomia?





5. Mitä fandomin hyväksi on 
tehty?



Olipa kerran...

1985     1988      1990      1992      1994     1996            1998                    2000

Ensimmäinen
Finncon , 1986

Manga- ja animeyhdistys
MAY perustetaan

FAMS perustetaan 14.12.95
Otakut perustetaan 1996

Jyrki J. Kasvi kirjoittaa 
Pelit-lehdessä mangasta 
(1992) ja animesta (1993)
Wexteen -nimimerkillä.

Ensimmäinen 
Animecon 1999

TAS perustetaan 
joulukuussa 1999

Anime.jyu.fi &
WATINOLIBUMOAWNA

Katsuhiro Otomo
vierailee R&A:lla 1996

Super Power –konsolipelilehti
kirjoittelee myös animesta



2000     2001      2002      2003       2004        2005       2006       2007       2008

Tässä
olemme

Anime -lehti
aloittaa 31.1.05
Otaku -fanzine alkaa ilmestyä

Pokémonista pornoon
HS:n kuukausiliitteessä

Taidemuseo 
Tennispalatsin
manganäyttely ja -päivä

Animeunioni perustetaan
9.5.02 Otakutin 6v-juhlissa  

Omake, Cosplay Finland ja
Kupoli perustetaan

AU (Aniki )-foorumi
aukeaa 2003 alussa

Hidoi perustetaan
elokuusssa 2000

Dragon Ball –pedofilia-
Kohu alkaa huhtikuussa 
2003

Animecon II Finnconin
yhteydessä Turussa

Naruto.fi avataan alkuvuodesta 2004
Animecon III Jyväskylässä
kesällä 2004 vetää tuhansia kävijöitä

Tracon marraskuussa 2005
Tampereella

Nekocon Kuopiossa
kesällä 2006
Animecon IV ei meinaa
mahtua Paasitorniin

Hokuto manga
-kilpailu talvella 2007

Japan pop! aloittaa
marraskuussa 2007
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Eniten animen suosioon Suomessa 
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Bram Cohen,
BitTorrentin kehittäjä



6. Päästetään panelistit irti!

Alkushown lähteet & kiitokset sekalaisessa järjestyksessä ja paljon 
unohten:

Wikipedia, Google / Kuvahaku, Encyclopedia Dramatica, Jari Lehtinen, 
Suomimanga.net, Suomi-anime.net, Tähtivaeltaja, Otaku no Video, 
Archive.Org, Star Trek/CBS, omat arkistot...


